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ยุทธวิธีฝายวิญญาณ
คูมือของสงครามฝายวิญญาณ

คํ านํ า
มสีงครามใหญทีเ่กิดรบพุงกันอยูในโลกปจจุบัน ซึ่งไมใชการขัดแยงระหวางชาติตางๆ เผาตางๆ

หรือระหวางผูนํ าของรัฐบาล ไมใชการกบฏหรือรัฐประหาร แตเปนสงครามที่มองไมเห็น เกิดขึ้นในโลก
ฝายวิญญาณ

พระคัมภีรกลาววา  “ประชากรของพระเจาถูกทํ าลายเพราะขาดความรู” (โฮเชยา 4:6)
บริเวณสวนใหญที่ผูเชื่อถูกทํ าใหพายแพ  เพราะขาดความรูนั้นอยูในสงครามฝายวิญญาณ

คริสตจักรในยุคแรกมองประสบการณฝายวิญญาณของเขาในแงของสงคราม มกีารใชศัพท
ทางทหารตลอดทั่วพันธสัญญาใหม เราเหน็การปกปองคุมครองในเรื่องยทุธภัณฑของพระเจา  พระ-
วจนะของพระเจาเปรียบดังดาบ การโจมตีของซาตานถูกเรียกวา ลูกศร ความเชื่อเปน “การตอสู”  และผู
เชือ่ถกูบอกให  “ทํ าสงครามอยางจริงจัง”  คริสตจักรยุคแรกรูดีวาเขาเกี่ยวของกับการตอสู ทีห่นักแนน
ฝายวิญญาณ

การตอสูฝายวิญญาณดังกลาวยงัคงมีตอมาจนทุกวันนี้ แตบอยครั้งที่ผูเชื่อกํ าลังสราง ตึกใหญ
หรูหราของคริสตจักร  ผลิตงานละคร  ดนตรีและจัดสัมมนา  สังสรรคกันในขณะที่สงครามตอสูกัน อยู
รอบๆ ตัวเขา  ซาตานโจมตีอยางหนักตอสูคริสตจักรซึ่งถอยจากแนวหนาของสงคราม

ขณะทีว่าระสดุทายใกลเขามา  จํ าเปนที่ผูเชื่อจะตองเขาใจถึงสงครามฝายวิญญาณ  อัครทูต
เปาโลเตือนวา

“แตจงเขาใจขอนี้ คือวาในสมัยจะสิ้นยุคนั้น จะเกิดเหตุการณกลียุค” 2 ทิโมธี 3:1

เพือ่ทีจ่ะเตรียมใหพรอมอยางสมควรสํ าหรับเวลาที่อันตรายนี้ เราควรเนนที่การทบทวนถึง ยุทธ
วธิขีองสงครามฝายวิญญาณ

ในโลกของการทหาร ยุทธวิธีคือ ศาสตรของการวางรูปแบบและปฏิบัติการทางทหาร เปนวิธี
การหรอืแผนการซึ่งนํ าไปสูเปาหมายแหงชัยชนะ

ในหลกัสตูรนี ้ คุณจะเรียนรูที่จะกอต้ังและดํ าเนินการยุทธวิธีทางทหารฝายวิญญาณซึ่งจะนํ า
ชยัชนะมาสูโลกวิญญาณ

หลกัสตูรนีใ้หคํ าจํ ากัดความของแนวหนาของการตอสูในสงครามที่มองไมเห็น มกีารตรวจ สอบ
ดูพลงัของความดีและความชั่วรายซึ่งกํ าลังทํ าสงครามกัน คํ าอธิบายรวมถึง พระเจา 3  พระภาค  ทูต
สวรรค  ซาตาน  มาร  โลกและเนื้อหนัง
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มีการอธิบายถงึยุทธวธิขีองซาตานอยางละเอียด รวมถงึการเปรียบเทียบถึงสงคราม ธรรมดา
กบัการตอสูในพระคัมภีร ซึง่มสีวนสัมพันธกับโลกฝายวิญญาณ

คุณจะเรยีนรูวาจะใชอาวุธของสงครามฝายวิญญาณไดอยางมีประสิทธิภาพอยางไร
คุณจะเรียนรูวาจะชนะสงครามไดอยางไรทั้งๆ ที่สูญเสยีการตอสูและคุณจะศึกษาถึงการขัด

แยงครัง้สดุทายอันยิ่งใหญซึ่งจะทํ าใหเกิดสงครามแหงยุคซึ่งจะสรุปลงอยางมีชัยชนะ
ถาคณุไดลงทะเบียนศึกษาในสถาบันวาระแหงการเก็บเกี่ยว และไดเรียนหลักสูตรตามลํ าดับ

คุณกไ็ดศึกษาเรื่องรากฐานของความเชื่อคริสเตียนและเรื่องอาณาจักรของพระเจา ทีน่ีคุ้ณจะไดเรียน รู
ถึงอาณาจกัรของซาตานและยุทธวิธีของมันที่จะทํ าใหอาณาจักรของพระเจาพายแพ

แหลงทีม่าของการศึกษาของเราคือ  พระคัมภีร  ซึ่งเปนพระวจนะของพระเจาที่เขียนไว  เรานํ า
เสนอเทาทีเ่ปดเผยไวในพระวจนะของพระเจาที่เกี่ยวของกับสงครามที่มองไมเห็น  จงจํ าไววา

“สิง่ลีล้บัทั้งปวงเปนของพระเยโฮวาหพระเจาของเราทั้งหลาย แตสิง่ทรงสํ าแดงนั้นเปน
ของเราทัง้หลายและของลูกหลานของเราเปนนิตย  เพื่อเราจะกระทํ าตามถอยคํ าทั้งสิ้นของ
กฎหมายนี้”    (เฉลยธรรมบัญญัติ  29:29)

การตีแผ  ใหรูจักศัตรูและยุทธวิธีของมนัเปนการเปดเผยที่ยิ่งใหญของพระวจนะของพระเจา
และการเปดเผยทีย่ิ่งใหญกวานั้นคือ   ในฐานะผูเชื่อ  เรามีอํ านาจเหนืออํ านาจทั้งปวงของศัตรู

วัตถุประสงค

เมือ่จบหลักสูตรนี้แลว    คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้
-   บอกถงึอาณาจักรฝายวิญญาณ  2  อาณาจักร
-   อธบิายวา  คํ าวา  “สงครามฝายวิญญาณ”  หมายถึงอะไร  ?
-   รูสาเหตุของการตอสูฝายวิญญาณอันยิ่งใหญนี้
-   บอกถงึพลังฝายวิญญาณแหงความชั่ว
-   รูยุทธวธิขีองซาตาน
-   ใชยุทธวธิตีอตานฝายวิญญาณอยางไดผล
-   สังเกตรูถึงการครอบครองของมาร
-   เขาใจวาจะปลดปลอยจากผีมารไดอยางไร
-  น ําการเปรียบเทียบของสงครามตามธรรมชาติกับสงครามในโลกวิญญาณไปใช
-   รูหลกัการของสงครามฝายวิญญาณในการตอสูในพระคัมภีร
-   รูวาจะมีชัยชนะตอสงครามไดอยางไรแมวาจะสูญเสียการตอสูฝายวิญญาณ
-   อธบิายความขัดแยงสุดทายซึง่จะท ําใหสงครามที่มองไมเห็นจบสิ้นลง
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บทที่  1
สงครามที่มองไมเห็น

วัตถุประสงค
เมือ่จบบทนี้แลว  คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้
- แสดงความเขาใจถึงการแบงแยกออกเปนเรื่องของธรรมชาติกับเร่ืองของวิญญาณที่

พระคัมภีรบอกไว
-   รูวามสีงครามที่มองไมเห็นอยูในโลกนี้
-   ใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา  “กษัตริย”
-   ใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา  “อาณาจักร”
-   แยกแยะใหเห็นอาณาจักรฝายวิญญาณ  2  อาณาจักร
-   ตัดสนิใจวาคุณเปนคนของอาณาจักรใด
-   รูถึงพลังบงัคับฝายวิญญาณที่ดี
-   รูถึงพลงับังคับฝายวิญญาณที่ชั่ว
-   อธบิายวา “สงครามฝายวิญญาณ”  หมายถึงอะไร
-   อธบิายหลกัการเบื้องตนในการที่จะเขาใจสงครามฝายวิญญาณ

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ

“เพราะเราไมไดตอสูกับเนื้อหนังและเลือด แตตอสูกับเทพผูครอง ศกัดิเทพ เทพผู
ครองพภิพในโมหะความมืดแหงโลกนี้  ตอสูกับเหลาวิญญาณที่ชั่วในสถานฟาอากาศ”

(เอเฟซัส  6:12)

คํ านํ า
ตามทีคุ่ณเรยีนรูจากคํ านํ าของหลักสูตรนี้มีสงครามใหญยิ่งเกิดขึ้นในโลกทุกวันนี้  ซึ่งไมใช การ

ขัดแยงระหวางชาติตางๆ ระหวางเผาหรือระหวางผูนํ าของรัฐบาล ไมใชการกบฏหรือรัฐประหาร  แตเปน
การตอสูที่มองไมเห็นซึ่งเกิดขึ้นในโลกฝายวิญญาณ

บทนีจ้ะแนะน ําสงครามที่มองไมเห็นซึ่งผูเชื่อทุกคนมีสวนเกี่ยวของดวย  เปนสงครามที่ไมมี ใคร
แตงเครื่องแบบ แตทุกคนคือเปาหมายของสงคราม
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ธรรมชาติและวิญญาณ
เพือ่ทีจ่ะเขาใจสงครามที่มองไมเห็นนี้ เราตองเขาใจถึงโลกธรรมชาติและโลกวิญญาณเสีย กอน
มนษุยเปนอยูในโลกทั้งสองคือ  โลกธรรมชาติและโลกวิญญาณ
โลกธรรมชาติคือส่ิงที่เรามองเห็น  รูสึกได  สัมผัสได  ไดยินหรือชิมรสได  เปนสิ่งที่จับตอง ได

และมองเห็นได
ประเทศ ชาติ เมือง หรือหมูบาน ซึ่งคุณอาศัยอยูนั้นเปนสวนของโลกธรรมชาติ  คุณเปน ประชา

กรของอาณาจกัรธรรมชาติซึ่งตั้งอยูบนทวีปใดทวีปหนึ่งที่มองเห็นไดในโลกนี้
คุณมองเหน็ประชาชนซึ่งเปนสวนหนึ่งที่อยูรอบๆ ตัวคุณได คุณติดตอส่ือสารกับเขา คุณมอง

เห็น ไดยนิเสียงและดมกลิ่นสิ่งที่อยูรอบ ๆ ตัวคุณ
แตวามีโลกอื่นซึ่งคณุอาศยัอยูคือ  โลกวิญญาณ  คุณมองไมเห็นดวยตาของคุณแตเปนความ

จริงเชนเดียวกับโลกที่คุณอยู
เปาโลกลาวถึงการแบงแยกออกเปนฝายธรรมชาติและฝายวิญญาณวา
“รางกายสํ าหรับสวรรคก็มี และรางกายสํ าหรับโลกก็มี แตวาศกัด์ิศรขีองรางกาย

ส ําหรับสวรรคกอ็ยางหนึ่ง และศกัด์ิศรขีองรางกายสํ าหรับโลกก็อยางหนึ่ง” (1 โครนิธ 15:40)

มนษุยทกุคนมรีางกายธรรมชาติซึ่งอาศัยอยูในโลกธรรมชาติ  แตมนุษยเปนสิ่งมีชีวิตฝาย
วญิญาณซึ่งประกอบดวยจิตใจและวิญญาณนิรันดร  มนุษยเปนรางกาย  จิตใจและวิญญาณ

ชวีิตฝายวิญญาณของคุณ (คือจติใจและวิญญาณ)  เปนสวนของโลกวิญญาณ  เชนเดียวกับ ที่
รางกายธรรมชาติของคุณเปนสวนของโลกธรรมชาติ

โดยเหตทุีส่งครามฝายวิญญาณเปนเรื่องของวิญญาณ จึงตองเขาใจดวยความคิด (จิตใจ) ฝาย
วิญญาณ

“แตมนษุยธรรมดาจะรับสิ่งเหลานี้ซ่ึงเปนของพระวิญญาณแหงพระเจาไมได  เพราะ
เขาเหน็วาเปนสิง่โงเขลา  และเขาไมสามารถเขาใจได  เพราะวาจะเขาใจสิ่งเหลานั้นไดก็ตอง
สงัเกตดวยวิญญาณ”  (1 โครินธ  2:14)

สองอาณาจักรฝายวิญญาณ
มอีาณาจักรธรรมชาติของโลกนี้ อาณาจักรธรรมชาติคือ ดินแดนหรือประชากรซึ่งมีกษัตริย ปก

ครอง
พระคมัภีรกลาวถึงอาณาจักรตาง ๆ ของโลก  ซึ่งอาณาจักรเหลานี้เปนของซาตาน
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“อีกครัง้หนึง่มารไดนํ าพระองคขึ้นไปบนภูเขาอันสูงยิ่งนัก และไดแสดงบรรดาราช
อาณาจกัรในโลก  ทั้งความรุงเรืองของราชอาณาจักรเหลานั้นใหพระองคทอดพระเนตร

แลวไดทูลพระองควา “ถาทานจะกราบลงนมัสการเรา เราจะใหสิ่งทั้งปวงเหลานี้ แก
ทาน”  (มทัธิว  4:8-9)

แผนการของพระเจาก็เพื่อใหอาณาจักรของโลกทั้งหมดกลายเปนอาณาจักรของพระเจา
“และทตูสวรรคองคที่เจ็ดก็เปาแตรขึ้น  และมีเสียงหลายๆ เสียงกลาวขึ้นดังๆ ใน

สวรรควา “ราชอาณาจกัรแหงพิภพนี้ไดกลับเปนราขอาณาจักรขององคพระผูเปนเจาของเรา
และเปนของพระคริสตของพระองค  และพระองคจะทรงครอบครองตลอดไปเปนนิตย””
(ววิรณ 11:15)

ในโลกธรรมชาติ  กษัตริยคือผูปกครองสูงสุดของอาณาจักร  ดินแดนและประชากรทั้งหมด ของ
อาณาจกัรเปนของเขา  เขามีอํ านาจของชีวิตและความตายเหนือพลเมืองของเขา

มนษุยทัง้หมดอาศยัอยูในอาณาจักรธรรมชาติของโลกนี้ เขาอาศัยอยูในเมืองหรือหมูบานซึ่ง
เปนสวนของชาติ  ชาตินั้นเปนอาณาจักรของโลก

นอกเหนือจากอาณาจักรธรรมชาติของโลกนี ้ยังมอีาณาจักรฝายวิญญาณ 2 อาณาจักร ทุกคน
ทีม่ชีวีติอยูเปนพลเมืองของอาณาจักรใดอาณาจักรหนึ่งคือ อาณาจักรของซาตานหรืออาณาจักรของ
พระเจา

อาณาจกัรของซาตานประกอบดวยซาตาน  ส่ิงมีชีวิตฝายวิญญาณที่เรียกวา  มารและมนุษย
ทกุคนที่อยูในความบาปและกบฏตอพระวจนะของพระเจา  รวมทั้งโลกและเนื้อหนัง  เปนพลังอํ านาจ
ฝายวิญญาณทีช่ั่วรายซึง่กระท ํากิจอยูในโลกทุกวันนี้

อาณาจกัรของพระเจาประกอบดวยพระเจาพระบิดา พระเยซูคริสต และพระวิญญาณบริสุทธิ์
ส่ิงมชีวีติฝายวิญญาณที่เรียกวาทูตสวรรค และคนทกุคนที่มีชีวิตอยูดวยการเชื่อฟงที่ชอบธรรมตอ พระ
วจนะของพระเจา ทั้งหมดนี้เปนพลังฝายวิญญาณที่ดี

อาณาจกัรของพระเจาไมใชคริสตจักรที่เปนนิกาย  นิกายคือองคการของกลุมคริสตจักรซึ่ง
มนษุยต้ังขึ้นโดยมีจุดประสงคในการจัดองคการและบริหาร นิกายคือองคการของคริสตจักรที่สํ าคัญๆ
เชน  แบบติสท  แอสแซมบลีออฟกอด  เมธอดิสท  ลูเธอรแลนด  ฯลฯ

พระคมัภีรกลาวถึงคริสตจักรที่แทจริงซึ่งไมใชนิกายหรือองคการศาสนา  คริสตจักรแทจริง
ประกอบดวยคนที่เปนพลเมืองของอาณาจักรของพระเจา

ในเวลาปจจุบันในโลกธรรมชาติ อาณาจักรของพระเจาอยูภายในคนทุกคน ทัง้ชายและหญิง
เดก็ชายเด็กหญิงซึ่งไดใหพระเยซูเปนกษัตริยในชีวิตของเขา
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อาณาจักรของพระเจามีอยูรวมกันในคริสตจักรแท และทีใ่ดก็ตามที่คนในโลกนี้ทํ าใหเปนโลก
ชนดิที่พระเจาตองการใหเปน

ในอนาคตจะมีการสํ าแดงถึงอาณาจักรของพระเจาที่มองเห็นไดจริง ๆ

สงครามที่มองไมเห็น
อาณาจักรของพระเจาคือ  พลังฝายวิญญาณที่ดี
อาณาจักรของซาตานคือ  พลังฝายวิญญาณทีช่ัว่ราย
สงครามที่มองไมเห็นเกิดขึ้นระหวาง 2 อาณาจกัรนี ้ เพราะเหตุที่อาณาจักรเหลานี้เปน อาณา

จกัรฝายวิญญาณ
“เพราะวาเราไมไดตอสูกับเนื้อหนงัและเลือด แตตอสูกับเทพผูครอง ศกัดิเทพ  เทพผู

ครองพภิพในโมหะความมืดแหงโลกนี้ตอสูกับเหลาวิญญาณที่ชั่วในสถานฟาอากาศ”
(เอเฟซัส 6:12)

การตอสูไมใชสงครามฝายธรรมชาติระหวางเนื้อและเลือด  ไมใชสงครามระหวางคนกับคน  ไม
ใชสงครามที่มองเห็นได  แตเปนการตอสูที่มองไมเห็นในโลกวิญญาณ  เปนสงครามภายในและ รอบๆ
ตัวมนุษย

ไมใชสงครามที่มองเห็นไดเพราะมีวิญญาณเขาไปเกี่ยวของ  เราเรียนรูใน  ลูกา 24:39  วา
วญิญาณไมมีเนื้อหนังและกระดูก

ทกุคนทีม่ชีีวิตอยูตางเกี่ยวของกับสงครามนี้ ไมวาเขาจะรูตัวหรือไมก็ตาม ผูไมเชื่อผูกพัน อยูกับ
ความชัว่ราย และถูกจับเปนเชลยโดยพลังอํ านาจของศัตรู  เขาเปนเหยื่อของสงคราม

ผูไมเชื่อไดรับการปลดปลอยเปนอิสระจากศัตรูโดยทางพระเยซูคริสต  เขาเปนผูมีชัยชนะ
แตผูเชือ่ยงัคงเกี่ยวของอยูในสงคราม ขอพระคัมภีรสํ าคัญของบทนี้ชี้ใหเห็นวาเราผูเชื่อทุกคน

ตอสูกับพลังอํ านาจฝายวิญญาณทีช่ั่วราย
การตอสูประกอบดวยการติดตออยางใกลชิดเปนสวนตัว ไมมีใครเคลื่อนยายไปจากการตอสู นี้

ไมมใีครมองดูการตอสูจากที่ไกล  เราตางอยูทามกลางการขัดแยงนี้ไมวาเราจะรับรูหรือไมก็ตาม

ตัวอยางในพระคัมภีร
จงเปดไปที่ 2 พงศกษัตริย บทที่ 6 ในพระคัมภีรของคุณ อานเรื่องราวของเอลีชาและคนใช ของ

เขา เกหะช ี พระเจาทรงเปดตาธรรมชาติของเกหะซี และอนุญาตเขาใหเห็นโลกวิญญาณ เขาได รับ
อนญุาตใหเห็นกับตาถึงพลังฝายวิญญาณซึ่งนํ าการตอสูมา
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การตอสูนี้เกิดข้ึนที่ใด
สงครามที่มองไมเห็นนี้เกิดขึ้นบนโลก  :
“ขโมย (ซาตาน) มา (ในโลก) เพือ่ลัก ฆา และ ท ําลาย  เราไดมาเพื่อใหเขาทั้งหลาย จะ

ไดชีวิตและจะไดอยางครบบริบูรณ”  (ยอหน  10:10)

ซาตานตอสูเพื่อรักษาการควบคุมอาณาจักรของโลกไวในกํ ามือ เขาไมตองการใหคนเหลา นั้น
อยูใตสิทธิ์อํ านาจของพระเจา มนัตอสูเพื่อแยงชิงเอาจิตใจ ความคิดและวิญญาณของชายและหญิง

การตอสูเกิดขึ้นในสวรรคดวย :
“ขณะนัน้เกิดสงครามขึ้นในสวรรค มีคาเอลกบัเทพบริวารของทานไดตอสูกับพญานาค

และพญานาคกับบริวารของมันก็ตอสู”  (วิวรณ  12:17)

การตอสูเริ่มตนอยางไร ?
สงครามที่มองไมเห็นเริ่มตนในสวรรค  โดยทูตสวรรคชื่อ ลูซิเฟอร  ซึ่งเดิมเปนทูตสวรรคที่ สวย

งามทีพ่ระเจาทรงสรางขึ้นและเปนสวนของอาณาจักรของพระเจา
ลูซิเฟอรตองการยึดเอาอาณาจักรของพระเจา  คุณอานเรื่องการกบฏของเขาไดใน อิสยาห 14:

12-17  คุณจะศึกษาในรายละเอียดตอไปในบทนี้
ทตูสวรรคหมูหนึ่งมารวมกับลูซิเฟอร  (ขณะนี้เรียกวา  ซาตาน) ในการกบฏนี้  ลูซิเฟอรและ ทูต

สวรรคทีก่บฏถกูพระเจาขวางทิ้งจากสวรรค  มันจึงสรางอาณาจักรของมันเองบนโลกนี้
“พญานาคใหญซ่ึงเปนงูดึกดํ าบรรพ ทีเ่ขาเรยีกกันวามารและซาตาน ผูลอลวงมนุษย

ทัง้โลกกถ็กูผลกัทิง้ลงไป  พญานาคและบริวารของมันถูกผลักทิ้งลงไปในแผนดินโลก”  (วิวรณ
12:9)

ลูซิเฟอรเปนที่รูจกัวา ซาตาน และทตูสวรรคซึ่งติดตามซาตานในการกบฏถูกเรียกวา มาร
วญิญาณชั่วจากมารอาจเขามาทรมานควบคุม และใชมนุษยซึ่งเปนของอาณาจักรของซาตาน มันทํ า
ใหคนเหลานี้ทั้งชายและหญิงประพฤติปฏิบัติตัวในทางที่ชั่วราย

ซาตานน ําทางมารสมนุของมันใหทํ ากิจการที่ชั่วราย  มันรวมเอาพลังที่มีอํ านาจเขากับโลก และ
เนือ้หนงัเพือ่ทํ าสงครามตอสูกับมวลมนุษยทุกคน
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เหตุผลของสงคราม
เดมินัน้มนุษยถูกสรางขึ้นตามพระฉายของพระเจาเพื่อสงาราศีของพระเจา (ปฐมกาล บทที่ 2)

ซาตานไมเพียงแตจะตอตานพระเจาเทานั้น มนัยงัตอตานมนุษยซึ่งเปนสิ่งที่พระองคทรงสราง ดวย
สงครามที่มองไมเห็นซึ่งตอสูกับมนุษยนั้น เร่ิมตนจากการลอลวงครั้งแรกในสวนเอเดน  (ปฐม

กาล บทที ่3)  ซาตานลอลวงใหอาดามและเอวาทํ าบาป  ซึ่งมีผลทํ าใหทุกคนไดรับมรดก ธรรมชาติบาป
และกระทํ าบาปซึ่งเปนไปตามธรรมชาตินั้น

“เหตฉุะนัน้เชนเดียวกับที่บาปไดเขามาในโลกเพราะคน ๆ เดียว  และความตายก็เกิด
มาเพราะบาปนัน้ และความตายก็ไดแผไปถึงมวลมนุษยทุกคนิ เพราะมนุษยทุกคนทํ าบาป”
(โรม 5:12)

และมผีลใหเกิดสงครามที่มองไมเห็นระหวางคนและพลังของความชั่วราย
“เราจะใหเจากบัหญิงนี้เปนศัตรูกัน ทั้งพงศพันธของเจาและพงศพันธของเขาดวย

พงศพนัธของหญงิจะท ําใหหัวของเจาแหลก  และเจาจะทํ าใหสนเทาของเขาฟกชํ้ า”  (ปฐมกาล
3:15)

เพราะบาปของมนษุยจึงถูกแยกจากพระเจาและถูกพิพากษาใหตาย แตพระเจารักมนุษยมาก
จนพระองคทรงวางแผนการพิเศษเพื่อชวยเขาจากความบาป

“เพราะวาพระเจาทรงรักโลก จนไดประทานพระบุตรองคเดียวของพระองค เพื่อทุกคน
ทีว่างใจในพระบุตรนั้นจะไมพินาศ  แตมีชีวิตนิรันดร

เพราะวาพระเจาทรงใหพระบุตรเขามาในโลก  มิใชเพื่อพิพากษาลงโทษโลก  แตเพื่อ
ชวยกูโลกใหรอดโดยพระบุตรนั้น”  (ยอหน 3:16-17)

โดยความเชือ่ในพระเยซู การสารภาพและการกลับใจจากบาป  ชายและหญิงสามารถไดรับ
การปลดปลอยจากอํ านาจของศัตรู

การสิ้นพระชนมและการฟนคนืพระชนมของพระเยซูไมเพียงแตจะทํ าใหไดรับความรอดจากบาป  
แตยงัท ําใหพลังความชั่วของศัตรูตองพายแพอยางสิ้นเชิงดวย

“...พระบตุรของพระเจาไดเสด็จมาปรากฏกเ็พราะเหตุนี้  คือเพื่อทรงทํ าลายกิจการของ
มาร”   (1 ยอหน  3:8)

คุณจะไดศึกษาตอไปในหลักสูตรนี้วาพระเยซทูรงท ําใหซาตานพายแพอยางไร  แตถาซาตาน
พายแพ  เหตุใดสงครามยังคงเกิดขึ้น
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เราอยูในดนิแดนที่ถูกยึดครอง  เราอยูในโลกที่ถูกยึดครองโดยพลังของศัตรู  สงครามใด ๆ ก็
ตามมกัจะตองมีกลุมของศัตรูที่คอยตอตาน  เปนกลุมพวกกบฏซึ่งจะไมยอมแพจนกวาจะ ถูกบังคับ ให
ยอม

แมวาพระเยซทูรงทํ าใหซาตานพายแพ  เรายังคงอาศัยอยูในดินแดนซึ่งยังคงมีอํ านาจการ
ตอตานของศัตรูยึดครองอยู ความเขาใจถึงยุทธวธิขีองสงครามฝายวิญญาณทํ าใหเรามีความสามารถ ที่
จะจดัการกับอํ านาจที่ชั่วรายเหลานี้ได

เหตุผลที่อยูเบ้ืองหลังความขัดแยง
จากเวลาทีซ่าตานกบฏ  สงครามฝายวิญญาณก็ไดเกิดขึ้นระหวางอาณาจักรของซาตานและ

อาณาจกัรของพระเจา  พระคัมภีรเปนบันทึกที่เขียนถึงสงครามระหวางอาณาจักรสองแหงนี้
ซาตานพยายามที่จะทํ าใหมนุษยเปนเชลยของบาป โดยวธิีการลอลวง มนักล็อชวนชาย และ

หญิง ใหมตัีณหาชัว่คราวในการดํ าเนินชีวิตที่บาป มันมุงหมายเอาความชอบพอจากจิตใจและ
วญิญาณซึ่งที่ถูกตองแลวตองเปนของพระเจา

“ขโมยนัน้ยอมมาเพือ่จะลักฆาทํ าลายเสีย  เราไดมาเพื่อเขาทั้งหลายจะไดชีวิต  และจะ
ไดอยางครบบริบูรณ”  (ยอหน 10:10)

 ซาตานยังตองการที่จะเปนผูปกครองสงูสดุดวย  มันทํ าการตอสูอยางหนักเพื่อใหไดจิตใจ ความ
คิดและวิญญาณของมนุษย  ยุทธวธิขีองมนัมุงตรงไปที่พระเจา  แผนการของพระองคและ ประชากร
ของพระองค

การตอสูจะคงมตีอไปจนกวาจะถึงการขัดแยงที่ยิ่งใหญคร้ังสุดทาย ซึง่คณุจะไดเรียนในบท สุด
ทายของหลักสูตรนี้

สงครามฝายวิญญาณ
วชิาสงครามฝายวิญญาณคือ การวิเคราะหถึงและการเขามีสวนรวมในสงครามฝายวิญญาณ

ทีม่องไมเห็น ประกอบดวยการศึกษาถึงพลังที่ตรงขามแหงความดีและความชั่วราย ยุทธวิธีของ ซาตาน
และยุทธวธิฝีายวิญญาณเพื่อเอาชนะศัตรู

สงครามฝายวิญญาณเปนยิ่งกวา การวเิคราะหถึงหลักการฝายวิญญาณ  แตยังประกอบ ดวย
การเขามีสวนรวมอยางแทจริงในสงครามโดยการนํ ายุทธวิธีเหลานี้ไปใชในชีวิตและการรับใช

ยุทธวิธีประการหนึง่ทีใ่ชไดผลที่สุดของซาตานก็คือ การท ําใหผูเชื่อไมรูถึงวิธีลอชวนของมัน  เปา
โลกลาววาเปนสิ่งสํ าคัญที่จะตองรูถึงยุทธวิธีของมัน
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“เพือ่ไมใหซาตานมีชัยเหนือเรา  เพราะเรารูกลอุบายของมันแลว”   (2  โครินธ 2:11)

เราควรเรียนรูทุกสิ่งเทาที่จะทํ าไดเกี่ยวกบัยทุธวธิีในการโจมตีของซาตาน  เราตองเขาใจ พื้น
ฐานของพระคมัภีร  ในการมีชัยชนะเหนือซาตานและพลังของความชั่วราย  เราถูกเรียกใหตอสู อยาง
ชาญฉลาด

หลกัการพืน้ฐานในการที่จะเขาใจสงครามฝายวิญญาณ  มีดังนี้
เราตองรูวาการตอสูทั้งหมดของชีวิต ไมวาจะเปนทางรางกาย ทางวิญญาณ ทาง

อารมณ ทางจติใจ ทางการเงินหรือทางบุคลิกภาพของมนุษยเปนเพียงการแสดงออกภายนอก
ของสาเหตุที่มาฝายวิญญาณ

แมวาในโลกธรรมชาติ  ส่ิงเหลานี้อาจดูเหมือนจะเกิดขึ้นกับสถานการณของชีวิตแตพื้นฐาน
ของการตอสูในธรรมชาติเหลานี้อยูในโลกวญิญาณ จงอานเรื่องของโยบ  (โยบ บทที่ 1,2)  ซึง่ยนืยัน
หลกัการนี ้ (หมายความวา ส่ิงที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรานั้น เกดิจากการตอสูของซาตานที่มีตอเรา ในโลก
วิญญาณ)

เราพยายามทีจ่ะแกไขความชั่วรายของโลกนี้โดยการใหการศึกษา โดยทางกฎหมายและโดย
การปรบัปรุงสิง่แวดลอมใหดี  แตไมไดผลเพราะวาความชั่วรายที่มองไมเห็นไดในโลกนี้เปนผลจาก
สาเหตฝุายวญิญาณที่อยูภายใตส่ิงเหลานั้น  ซึ่งไมสามารถที่จะแกไขไดโดยวิธีทางธรรมชาติ

คุณเปนของอาณาจักรใด
คํ าอุปมาประการหนึ่ง ซึง่พระเยซทูรงแสดงวาทุกคนตางเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรซาตาน

หรือไมก็เปนสวนของอาณาจักรพระเจา
พระเยซูทรงเปรียบโลกกับทุงนา  เมล็ดที่ดีในทุงนาคือ  ลูก ๆ ในอาณาจักรของพระเจา  เมล็ดที่

ไมดีซึง่มผีลใหเกิดวัชพืชนั้นเปนลูก ๆ ของอาณาจักรแหงความชั่วราย
“และนานัน้ไดแกโลก  สวนเมล็ดพืชดีไดแกพลเมืองแหงแผนดินของพระเจา  แตขาว

ละมานไดแกพลเมืองของมารราย”  (มทัธิว  13:38)

มนุษยเขาสูอาณาจักรของซาตานโดยการกํ าเนิดตามธรรมชาติ พระคัมภีรสอนวา มนุษย ทุก
คนเกดิมาในความบาป  หมายถึงวาเขามีธรรมชาติพื้นฐานของความบาปหรือ “เมล็ด”  ของบาป อยู
ภายใน  ซึง่ท ําใหมีความโนมเอียงตามธรรมชาติที่จะทํ าความชั่วราย
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“ดูเถดิ  ขาพระองคถือกํ าเนิดมาในความบาป  และมารดาตั้งครรภขาพระองคในบาป”
(สดุดี  51:5)

“เหตฉุะนัน้เชนเดียวกับที่บาปไดเขามาในโลกเพราะคนๆ เดียวและความตายก็เกิด มา
เพราะบาปนัน้  และความตายก็ไดแผไปถึงมวลมนุษยทุกคน เพราะมนุษยทุกคนทํ าบาป”  (โรม
5:12)

“เพราะวาทุกคนทํ าบาปและเสื่อมจากพระสิรขิองพระเจา”  (โรม 3:23)

ทกุคนทีเ่ปนคนบาปลวนแตเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรของซาตาน และเพราะวาเราเกิดมา ใน
ธรรมชาติบาป  เราทุกคนในครั้งหนึง่กเ็คยเปนสวนในอาณาจักรของซาตาน

ขอความทัง้หมดในพระวจนะของพระเจา พระคัมภีร ไดบอกใหมนุษยยายจากอาณาจักรของ
มารซาตาน เขามาสูอาณาจักรของพระเจา

มนษุยไดเกดิมาในอาณาจักรของซาตานตามธรรมชาติ และเขาตองบังเกิดใหมฝายวิญญาณ
เพือ่เขาสูอาณาจักรของพระเจา

ในสงครามที่มองไมเห็นนั้นมีการแบงออกเปนเพียง 2 อยาง พระเยซูตรัสวา  “ผูใดไมอยู ฝาย
เราก็เปนปฎิปกษตอเรา”  (ลกูา 11:23)  คุณจะเปนกลางในสงครามนี้ไมได  คุณตองอยู ขางใดขาง
หนึง่ในสงครามที่มองไมเห็นนี้

คุณอยูขางความดีหรือความชั่วราย  คุณเปนสวนของอาณาจักรของซาตานหรืออาณาจักร ของ
พระเจา  คุณเปนของอาณาจักรใด ?

คุณเปนเหยื่อหรือเปนผูมีชัยในสงครามที่มองไมเห็น ?
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ชื่อ                                                             

บททดสอบตนเอง  บทที่  1
1. จงเขยีนขอพระคัมภีรที่สํ าคัญของบทนี้จากความทรงจํ า

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

2. ใน  1  โครนิธ  15:44-49  ไดมีการแบงแยกออกเปน  2  ชนิด  อะไรบาง ?
________________________________และ________________________________

3. อาณาจกัรที่มองไมเห็นในโลกปจจุบันนี้คืออะไร ?
________________________________    ________________________________
________________________________    ________________________________

4. จงบอกถึงพลังที่ชัว่รายในฝายวิญญาณ
________________________________    ________________________________
________________________________    ________________________________

5. จงบอกถึงพลังที่ดีในฝายวิญญาณ
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

6. จงใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา “กษัตริย”
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

7. ใหคํ าจํ ากัดความคํ าวา  “อาณาจักร”
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

8. คํ าวา  “สงครามฝายวิญญาณหมายถึงอะไร ?”
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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9. อะไรคอืเหตุผลที่อยูเบื้องหลังความขัดแยงที่ยิ่งใหญในฝายวิญญาณ
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

10. อะไรคอืหลกัการพื้นฐานในการที่จะเขาใจถึงสงครามฝายวิญญาณ
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________



วิชา  สงครามฝายวิญญาณ   (บทที่ 1)                                                                                 หนา 14

คํ าตอบบททดสอบ  บทที่ 1

1. “เพราะเราไมไดตอสูกับเนื้อหนังและเลือด แตตอสูกับเทพผูครอง ศักดิเทพ เทพผูครอง พิภพใน
โมหะความมดืแหงโลกนี้  ตอสูกับเหลาวิญญาณที่ชั่วในสถานฟาอากาศ”  (เอเฟซัส 6:12)

2. การแบงสิ่งทั้งหมดออกเปนฝายธรรมชาติหรือฝายวิญญาณ  ดู  1 โครินธ 15:44-49
3. อาณาจักรของซาตานและอาณาจักรของพระเจา  หนา 5
4. ซาตาน  มาร  โลก  เนื้อหนัง  หนา 5   
5. พระเจาพระบิดา  พระเยซูคริสต  พระวิญญาณบริสุทธิ์และทูตสวรรค  หนา 5
6. คํ าวา “กษตัริย”หมายถึง ผูปกครองสูงสุดของดินแดนหรือของประชากร  หนา  5
7. อาณาจักรคือ  ดินแดนและประชากรซึ่งกษตัริยปกครอง  หนา  4
8.     สงครามฝายวิญญาณคือ  การวิเคราะหและการเขามีสวนรวมอยาง กระฉับกระเฉง

ในสงครามที่มองไมเห็นฝายวิญญาณ รวมถงึการศึกษาถึงพลังที่ตอสูกันของความดีและ ความ
ชัว่ราย  ยุทธวธิขีองซาตานและยุทธวธิฝีายวิญญาณเพื่อเอาชนะศัตรู
      สงครามฝายวิญญาณนั้นเราไมเพียงแตวิเคราะหดูเทานั้น แตเราเขามีสวนรวมอยาง
กระฉับกระเฉงโดยการนํ ายุทธวธิเีหลานี้มาใชในชีวิตและในการรับใช   หนา 8   

9. เหตผุลทีอ่ยูเบื้องหลังความขัดแยงที่ยิ่งใหญฝายวิญญาณก็คือ ซาตานยังคงตองการ
เปนผูปกครองสูงสุด มนัท ําการตอสูอยางหนักเพื่อชวงชิงหัวใจ ความคิดจิตใจและวิญญาณ
ของมนุษย ยุทธวธิขีองมันมุงตรงสูพระเจา แผนการของพระองคและประชากรของพระองค
หนา  8

10.      เราตองรูวาในการตอสูทั้งหมดของชีวิตไมวาจะเปนทางดานรางกาย วญิญาณ อารมณ
จติใจ  การเงินหรือดานบุคลิกภาพของมนุษยเปนเพียงการแสดงออกภายนอก ของสาเหตุที่มา
ในฝายวิญญาณ
      แมวาในโลกธรรมชาติอาจดูเหมือนวาสิ่งเหลานี้เกิดขึ้นกับสถานการณของชีวิต แตพื้น ฐาน
ของการตอสูตามธรรมชาตินี้อยูในโลกวิญญาณ หนา 9
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เพ่ือการศึกษาดวยตนเองตอไป

หลักสูตร  “ยุทธวธิขีองสงครามฝายวิญญาณ”  นี้  มุงเนนที่อาณาจักรของซาตาน และ สงคราม
ฝายวญิญาณซึ่งตอสูกันระหวางอาณาจักรของมันและอาณาจักรของพระเจา

หลักสูตรของสถาบันวาระแหงการเก็บเกี่ยว ชือ่ “อาณาจักรของพระเจา”  ใหการศึกษาที่
สมบูรณครบถวนถึงอาณาจักรของพระเจา ถาคณุไดลงทะเบียนกับสถาบัน ฯ  และกํ าลังศึกษาอยูใน
ระบบ ตอเนื่อง  คุณก็ไดศึกษาหลักสูตรนี้แลว

ถาคณุยงัไมไดลงทะเบียน  คุณควรศึกษาวิชา  “อาณาจักรของพระเจา”  ควบคูไปกับ หลักสูตร
“ยุทธวธิขีองสงครามฝายวิญญาณ”  เพราะวาจํ าเปนที่คุณตองมีความเขาใจถึงอาณาจักรฝาย
วญิญาณทั้ง  2  ที่อยูในโลกปจจุบัน
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